ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣ و ﺟﻬﺎدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﺷﺎﻣﺎه ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﭘ وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﻞ ﺳﺎل
 ۹۸ﻫﻢ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃ ۲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ.
وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ از ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣ در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان "ﻃﻮﻓﺎن ﺣﺎرهای
ﺷﺎﻫﯿﻦ" ﻃ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﯾ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋهای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣ و ﺟﻬﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐُﺮدی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﻧﺎﻣ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺎرانﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺳﻤﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،آﻣﺎدﮔﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾ" ﺳﺘﺎد ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺮای ﻧﻮار ﻣﺮزی" ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻗﺒﻼ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻫﻤﺎرانﺷﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺷﻞ
ﺑﯿﺮد » .آﻣﺎدﮔ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺷﻞ دﻫ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎن را دارﯾﻢ«
ﮐُﺮدی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗ اﺿﻄﺮاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی درﯾﺎﯾ و
ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﻫﺎب و ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃ ۲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔ ﻧﺸﺪﯾﻢ و اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﻋﻤﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻮادث ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐُﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ و ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑ ﺻﺤﯿ از ﻋﻤﻠﺮد ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد و ﭼﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻪ
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﻟﯿﺴﺖ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺎﯾﻠﻮت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﻢ "ﻣﺎﻧﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺤﺮان درﯾﺎﯾ "را در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

